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Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van het Wijkberaad Bezuidenhout over het jaar 2013.
Het bestuur van het Wijkberaad heeft zich de laatste jaren meer en meer gericht op het
actief faciliteren van door wijkbewoners georganiseerde activiteiten. Het grootste deel van
dit jaarverslag wordt dan ook ingenomen door de werkgroepen, die onder de vlag van het
Wijkberaad werkzaam zijn.
Het bestuur bedankt al deze vrijwilligers voor hun inzet en bijdragen voor dit jaarverslag.
Onmisbaar was de secretariële ondersteuning door Rachel van der Veen.
Yorick Prinzen, secretaris

Jaarverslag 2013 Wijkberaad Bezuidenhout

2

9 oktober 2015

Wijkberaad Bezuidenhout
Volgens artikel 3 van de statuten stelt de stichting Wijkberaad Bezuidenhout, kortweg het
Wijkberaad, zich ten doel de verbetering van het woon- en leefmilieu te stimuleren en de
belangenbehartiging van bewoners of groepen van bewoners te bevorderen door
zelfwerkzaamheid van de bewoners.
In 2013 heeft het Wijkberaad aan deze doelstelling ruime uitvoering gegeven door groepen
van bewoners te ondersteunen bij contacten naar de gemeente en andere instanties, het
financieel ondersteunen van vele activiteiten zoals straatfeesten, alsook het organiseren
van een wijkfestival, een culturele wijkbewonersdag en de jaarlijkse informatieve
bewonersvergadering.
Het Wijkberaad richt zich op Bezuidenhout Midden- en Oost, omdat Bezuidenhout-West
geheel zelfstandig en onafhankelijk opereert.
Per 31 december 2013 bestond het bestuur van het Wijkberaad uit de volgende personen:
- Jacob Snijders (voorzitter)
- Aad Tulling (penningmeester)
- Yorick Prinzen (secretaris)
Gedurende het jaar 2013 is Annemiek Tromp afgetreden. Verder hebben er geen bestuursof functiewisselingen plaatsgevonden. Bestuursleden worden gekozen (of herverkozen)
tijdens de jaarlijkse bewonersvergadering van het Wijkberaad Bezuidenhout. In principe
mag een bestuurslid niet meer dan 2 termijnen van 3 jaar aanblijven, met uitzondering van
bijzondere omstandigheden.
In 2013 heeft het bestuur tien keer vergaderd in het Wijk- en Dienstencentrum. Op 23
september 2013 heeft in het Wijk- en Dienstencentrum de jaarlijkse bewonersvergadering
plaatsgevonden, die zeer goed bezocht werd door ongeveer 70 buurtbewoners.
Activiteiten
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2013 konden de wijkbewoners elkaar en de
contactpersonen van het stadsdeelkantoor, waaronder de stadsdeeldirecteur, ontmoeten.
Op zondag 3 maart 2013 was het bestuur, zoals gebruikelijk, aanwezig bij de herdenking
van het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout en legden twee bestuursleden
een krans bij het Juliana van Stolberg monument aan de Koningin Marialaan.
Op 8 juni 2013 organiseerde het Wijkberaad de wijkactiviteit Parels van Bezuidenhout. Dit
is een jaarlijks terugkerend evenement met een telkens toenemend aantal deelnemers en
bezoekers. Wijkbewoners met een bijzondere of interessante hobby stelden hun huis open
Jaarverslag 2013 Wijkberaad Bezuidenhout

3

9 oktober 2015

voor belangstellenden, voornamelijk uit Bezuidenhout. Wederom deden vele nieuwe
deelnemers mee en de uiterst succesvolle dag trok ook dit jaar nog meer bezoekers dan
vorig jaar.
Op 14 september 2013 organiseerde de werkgroep Sophiepark het jaarlijks terugkerende
en zeer succesvolle Sophieparkfeest. Overdag ingevuld door een Zeskamp voor de kinderen
en 's avonds door een barbecue en muziek voor de buurt. Verderop een verslag van het
geslaagde buurtfeest.
Op 16 november 2013 werd voor de vierde keer het Bezuidenhoutfestival georganiseerd
met veel informatie en activiteiten door verenigingen/organisaties uit en voor bewoners
van de wijk. Vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen werd het politieke
spreekuur goed bezocht.
Externe contacten
Het bestuur heeft op vele vlakken contact met de gemeente en aanverwante instellingen
gehad. De voorzitter van het bestuur is telkens aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg
Haagse Hout, waar de voorzitters van de verschillende wijkverenigingen van het stadsdeel
aanschoven bij onze stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard. Ook met stadsdeelwethouder
Ingrid van Engelshoven en andere wethouders was er regelmatig overleg.
Ook na voorgaande jaren hield de gewijzigde subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties
het bestuur in 2013 blijvend bezig. Met name de interpretatie en de uitvoering in praktijk
bleken op onderdelen anders dan besproken en verwacht. Hierover was veelvuldig contact
met medewerkers van de gemeente en enkele gemeenteraadsleden.
Ook in het afgelopen jaar is door de voorzitter van het Wijkberaad actief en zeer intensief
contact onderhouden met de winkeliersvereniging van de Theresiastraat. Het doel ervan is
om winkeliers en bewoners meer bij elkaar te betrekken. Beiden maken een belangrijk deel
van de wijk uit. Het door de verenigde winkeliers eerder ingezette BIZ-plan werpt duidelijk
zijn vruchten af. De Theresiastraat en het Wijkberaad stemmen evenementen op elkaar af
en ook adverteren telkens meer winkeliers in het Bezuidenhout Nieuws. Inmiddels wordt
de Theresiastraat algemeen als een van de beste winkelstraten van Den Haag beschouwd.
Begin 2013 presenteerde de gemeente Den Haag het (nieuwe) ontwerp-bestemmingsplan
voor Bezuidenhout-Midden en -Oost. Ondanks zienswijzen van vele bewoners, waaronder
een uitgebreide van het Wijkberaad, werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad
inhoudelijk in vrijwel ongewijzigde vorm vastgesteld. Het Wijkberaad geeft op onderdelen
beroep aangetekend bij de Raad van State. Belangrijkste kritiekpunt was de impact van het
toestaan van een grote hoeveelheid dakopbouwen op de leefbaarheid van Bezuidenhout.
Het Wijkberaad is vóór de mogelijkheid van dakopbouwen, maar dan wel met voldoende
Jaarverslag 2013 Wijkberaad Bezuidenhout

4

9 oktober 2015

gemeentelijke maatregelen om de leefbaarheid te waarborgen dan wel te verbeteren. Eind
2013 liep de procedure bij de Raad van State nog.
Enkele keren is overleg gevoerd over de omgeving van het treinstation Laan van Nieuw
Oost-Indië. De situatie was zeer rommelig en er is gedeeltelijk verbetering te zien door het
bijplaatsen van fietsenstallingen en vernieuwing van enkele trottoirs. Een groter plan voor
het gebied komt tot op heden echter niet van de grond. Er liggen toezeggingen van HTM,
NS en de Gemeente, maar een eenduidige richting ontbreekt door besluiteloosheid. De
onzekerheid over het toekomstig gebruik c.q. bestemming van het Ministerie van Sociale
Zaken speelt een rol. Op initiatief van het Wijkberaad is een succesvolle actie ingezet om
vrachtauto's te weren. Verschillende partijen zijn eigenaar van de openbare ruimte: HTM,
NS, Ministerie van SZW en Gemeente. Het Wijkberaad zal bij de gemeente Den Haag blijven
aandringen om snel een aantrekkelijker aanzicht te realiseren van deze belangrijke toegang
tot Den Haag. Het station is wat betreft in- en uitstappers het 40e station van Nederland.
Omdat het betreffende convenant met de gemeente Den Haag in december 2010 was
verlopen, zijn er sindsdien uitvoerig gesprekken gevoerd over het terugnemen van het
Spaarwaterveld in eigen beheer door de gemeente Den Haag. Tegelijk is er gekeken naar
een substantiële verbetering van het veld door herinrichting en wijziging in een volledig
recreatief sportveld. De uitgewerkte plannen zijn door de gemeente met omwonenden,
belanghebbenden en het Wijkberaad tijdens verschillende bijeenkomsten inhoudelijk
besproken. De werkzaamheden voor de herinrichting zullen medio 2014 aanvangen en in
2015 afgerond zijn.
Om de uitstof van fijnstof vanaf de Utrechtsebaan te verminderen is er in 2011 door een
wijkbewoner in samenspraak met het Wijkberaad een petitie opgesteld. Door meer dan
1000 ondersteunende handtekeningen te verzamelen is deze fijnstof-petitie uitgemond in
een burgerinitiatief dat in de gemeenteraad zal moeten worden behandeld. Doel is om te
komen tot een vermindering van uitstoot van fijnstof in de wijk. Oplossingsrichtingen zijn
eveneens door het Wijkberaad aangegeven. Eerder wilde de wethouder niet meewerken
aan de vermindering van fijnstof-uitstoot vanaf de Utrechtsebaan.
Verder zijn er op diverse niveaus contacten met de Stichting Boog, de Stichting VÓÓR,
Fonds 1818, Het Haagse Hopje, de Christus Triumfatorkerk en Church of our saviour.
Daarnaast waren er nog vele andere contacten met bewoners, ondernemers en instanties.
Het voert te ver om alle groepen afzonderlijk te benoemen. Bovenstaande is een beperkte
opsomming van de onderhouden contacten.
De wijk-website www.bezuidenhout.nl vervult een belangrijke rol in de communicatie met
de bewoners, naast de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws. Beide kanalen zijn niet mogelijk
zonder alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Er is een blijvende vraag naar vrijwilligers
die hieraan een (kleine of grote) bijdrage kunnen leveren.
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Bezuidenhout Nieuws
Concept/Doel

De bewoners van Bezuidenhout zo goed
mogelijk informeren over actuele
ontwikkelingen in hun directe leefomgeving.
Een bijdrage leveren aan het bevorderen
dan wel verbeteren van de kwaliteit van het
woon- en leefklimaat in de wijk.
De bewoners van Bezuidenhout het gevoel
geven dat ze in een wijk wonen waar ze
trots op mogen zijn.

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

Er zijn dit jaar in totaal 5 edities verspreid.
De eerste editie van 2013 telde 16 pagina’s
en was in zwart/wit gedrukt. De tweede
editie telde 20 pagina’s waarvan 4 in full
colour. Vanaf de vijfde editie werd de krant
geheel in full colour uitgegeven.
Met ingang van de eerste editie van 2013
zijn de tarieven van de advertenties
drastisch verlaagd.

Resultaat

De krant werd zeer goed ontvangen en
gelezen in de wijk. De reacties bevestigen
dat de krant voldoet aan haar
doelstellingen. Aan de krant werken 17
vaste vrijwilligers mee. Daarnaast hebben 4
bewoners een eigen rubriek. Ook de
ondernemers in Bezuidenhout is de
kwaliteitsslag niet ontgaan en hebben de
krant als advertentiemedium goed ontdekt.
Het aantal (vaste) adverteerders nam
gestaag toe en kiest vaker ook voor full
colour. Op basis van de in 2013 ingezette
trend zal de krant per ultimo 2014 in
budgettaire zin min of meer op eigen benen
kunnen staan.
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Website Bezuidenhout
Concept/Doel

De bewoners van Bezuidenhout betrekken
bij elkaar en de wijk. Dat doen we door
vooral informatie te verstrekken over wat er
zoal gebeurt en is gebeurd.

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

Wij zetten nieuws op de site en durven te
beweren dat wij dat goed doen. Activiteiten
in en rondom de wijk worden zoveel en zo
tijdig mogelijk gepubliceerd.
Verder bieden wij steeds meer faciliteiten
aan, zoals een actueel inzicht in de te koop
en te huur staande huizen, de vergunningen
die worden aangevraagd en verleend,
informatie over het bestemmingsplan,
welke faciliteiten er in de wijk zijn, de
bewonersorganisaties, het bombardement
van 3 maart 1945, en nog heel veel meer.

Resultaat

In 2013 is de website 100.000 keer bezocht
waarbij in totaal bijna een half miljoen
pagina’s is bekeken!
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Bericht op Bezuidenhout.nl, dd 6 januari 2014
Bezuidenhout.nl in 2013 bijna 100.000 keer bezocht
Geplaatst op 06-01-2014 09:22
Bron : Bezuidenhout.nl
Bezuidenhout.nl mag zich nog steeds verheugen over een toenemend
aantal bezoekers. In 2013 werd de site liefst 99.680 keer bezocht, een
toename met bijna 25% ten opzichte van 2012. Bij elk bezoek werden
gemiddeld ongeveer 4,5 pagina’s bekeken, net als in 2012.

Er zijn in 2013 in totaal 565 nieuwsberichten en activiteiten op de site
geplaatst. Er waren maar 6 oproepen. Dat vinden we een tikkie weinig.
Nieuw op de site is de Digitale Bezuidenhouter. Hier kunnen mensen hun
eigen website of Facebook-pagina bekend maken
(http://www.bezuidenhout.nl/index2.asp?m=0015). De samenwerking en
afstemming met het “wijkglossy” BezuidenhoutNieuws verliep zoals altijd
weer uitstekend.
Twitter
Via @BezuidenhoutDH zijn 232 tweets verzonden en 438 tweets van
anderen zijn via dit account geretweet. Er zijn nu 579 volgers. Dat is bijna
een verdubbeling t.o.v. een jaar geleden.
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Werkgroep Bezuidenhout-Oost
Concept/Doel

Ondersteuning huurders Cornelis van der
Lijnstraat.
Het terugdringen van fietsenoverlast in de
straten.

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

In navolging van de eerdere succesvolle
actie om de sociale situatie in de Pijnacker
Hordijkstraat te verbeteren is met dezelfde
methodiek in de Cornelis van der Lijnstraat
eenzelfde actie ondernomen. Hier ging het
met name om klachten rond het onderhoud
van het pleintje en overlast van ongedierte
en fietsen.
Samen met de gemeente een plan opgesteld
om fietstrommels te plaatsen. Er zijn locaties
bepaald.

Resultaat

De afdeling groenvoorziening van de
gemeente heeft de voorstellen rond het
onderhoud van het pleintje midden in de
Cornelis van der Lijnstraat opgepakt.
De fietstrommels worden naar verwachting
in 2014 geplaatst.
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Werkgroep Bezuidenhout-Midden
Concept/Doel

Een veilig, schoon en leefbaar
Bezuidenhout.

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

Het verzamelen van handtekeningen ten
behoeve van het burgerinitiatief "schone
lucht in Bezuidenhout" en het plaatsen van
meetbuisjes voor het verkrijgen van
gegevens hiervoor.
Deelname aan het overleg met betrekking
tot de kantoorontwikkeling De Monarch.
Het meewerken aan het beoordelen van het
bestemmingsplan.

Resultaat

De gemeente heeft toegezegd om een
haalbaarheidsonderzoek te zullen doen in
verband met de luchtkwaliteit om en bij de
Utrechtsebaan.
Deelname aan de overlegstructuur vanwege
De Monarch duurt voort.
Het bestemmingsplan is vanwege diverse
onderdelen behandeld bij de Raad van
State. Nu is de Gemeente weer aan zet.
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Bewonerscommissie Boze Emma
Concept/Doel

Behartiging van woonbelangen in een ruim
gebied rond het Emmapark. Conservering
en verbetering van het woon- en leefmilieu
in de buurt zijn de hoofddoelen.

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

Het in de gaten houden van de (grote en
kleine) kantoorprojecten rond Emmapark,
de openbare ruimte, groenvoorzieningen,
kapvergunningen met herplantverplichting
en parkeerdruk.
Vertegenwoordiging in gebruikersgroep
Haagse Bos, Beatrixkwartieroverleg en de
diverse bijeenkomsten over bouwprojecten.
Vinger aan de pols bij bouwprojecten als
Zandvlietcollege nieuwbouw en mogelijke
nieuwbouw t.h.v. het oude Marinegebouw.
Contacten onderhouden met ambtenaren
van het Stadsdeelkantoor Haagse Hout en
hoogheemraadschap Delfland.
Intensieve actie en bemoeienissen met
diverse instanties vanwege toenemende
grondwateroverlast in Bezuidenhout, w.o.
een bewonersenquête.

Resultaat
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het gebied rondom het Emmapark.
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Werkgroep Sophiepark
Concept/Doel

Sport- en spelactiviteiten voor de jeugd in
Bezuidenhout-Midden om hen in beweging
te brengen, samen te laten spelen en elkaar
te leren kennen. Hierbij ook extra aandacht
voor de oudere jeugd (11 – 13 jaar), door
deze te betrekken bij de activiteiten.
De bewoners van Bezuidenhout-Midden
met elkaar in contact brengen en het
‘buurtgevoel’ versterken.

Periode

8 juni 2013 Jeugdvoetbaltoernooi
14 september 2013 Buurtfeest

Activiteit(en)

Jeugdvoetbaltoernooi (De Bezuidenhoutse
Kampioenschappen) met 85 deelnemende
kinderen.
Sophieparkfeest met spelactiviteiten voor
de jeugd in de vorm van een Zeskamp in de
middag met 90 deelnemende kinderen en
een uitgebreide barbecue met muziek voor
de buurtbewoners in de avond met vrijwel
maximale aantal van 110 deelnemers.

Resultaat
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Zeer geslaagde activiteiten door de enorme
betrokkenheid van vele vrijwilligers, vele
lokale sponsors, nog betere organisatie van
de verschillende onderdelen. Het aantal
deelnemers aan het voetbaltoernooi was
boven verwachting. In het algemeen veel
positieve reacties en nieuwe vrijwilligers,
die zich voor het volgende jaar aanboden.
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Uitgaansgroep Haagse Hout
Concept/Doel

Bestrijden en voorkomen van vereenzaming
onder een groep van ca. 135 deelnemende
senioren uit de Haagse Hout door het
aanbieden van gezamenlijke activiteiten.

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

Negen aangepaste bus-dagtochten binnen
Nederland.
Twaalf zondag-diners en een kerstdiner in
het zorgcentrum Bezuidenhout.
Een barbecue en een 'snert'-middag.
Zeven bezoeken aan musea of exposities.
Twee themamiddagen in BC Bezuidenhout.
Zes lezingen in BC Bezuidenhout.
Drie muziekuitvoeringen met een lunch in
BC Bezuidenhout.

Resultaat

Succesvol gezien het gemiddelde aantal
deelnemers van 37 personen per
aangeboden activiteit.
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Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
Concept/Doel

De wijk Bezuidenhout tot de meest
duurzame wijk van Den Haag maken. Deze
doelstelling draagt bij aan het streven van
de gemeente Den Haag om in het jaar 2040
klimaatneutraal te zijn.

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

Vier voortdurende projecten:
Het verduurzamen van een hele straat.
Het verduurzamen van een VvE.
Vloerisolatie aanbrengen door een groep
van wijkbewoners.
Urban Farming, vogelhuisjes aanbrengen,
beplanting van boomspiegels.

Resultaat
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Bewustwording van wijkbewoners door
voorlichting en informatieavonden, eens
per twee maanden een Duurzaamheidscafé,
ondersteuning aan het prijswinnende BIZ
duurzaamheidsproject in de Theresiastraat.
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Schenkstrook
Concept/Doel

Natuurspeelplaats nabij kinderboerderij
voor diverse jongeren doelgroepen (3 -15
jaar).

Periode

Het gehele jaar 2013.

Activiteit(en)

Diverse overleggen ter voorbereiding met
gemeente, stadsdeel ten behoeve van het
ontwerp van de speelplaats, de vervuiling
van de grond, met andere partners, zoals
scouting en school en kindertuinen.

Resultaat

Ontwerp voor de speelplaats, met aanvang
van de aanleg eind 2013 en oplevering in
het voorjaar 2014.
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